
 Lausunto  1(2) 
 25.8.2015 

Monimuotoiset perheet 
Kaikkien perheiden Suomi 
Simonkatu 8 A, 3 krs, 00100 Helsinki 
www.monimuotoisetperheet.fi  

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
PL 29 
00023 Valtioneuvosto 
 
 
Monimuotoiset perheet -verkoston lausunto hallituksen esityksestä perusopetuslain 48 f §:n 
muuttamisesta; aamu- ja iltapäivähoidon maksut 
 
 Monimuotoiset perheet -verkosto lausuu hallituksen esityksestä aamu- ja 

iltapäivähoidon maksujen uudistamiseksi seuraavaa: 
 
Maksujen taso Maksujen korotuksen taso on liian korkea. Maksuja korotetaan kerralla 

nykytilanteesta jopa 100%. Etenkin perheelle, jolla on kaksi tai useampia 
lapsia kerrallaan aamu- tai iltapäivähoidon piirissä, maksukorotus on täysin 
kohtuuton. Maksut kohdistuvat pienten lasten perheisiin, joissa vanhemmilla 
on usein pienemmät tulot ja toisaalta välttämättömät menot ovat suuret 
verrattuna muuhun väestöön. 

 
Maksun alennuksen tai poiston anominen 
 
 Verkosto kiittää lakiesitystä siitä, että kaikkein pienituloisimmat voidaan jättää 

maksun ulkopuolelle. Maksujen tulisi kuitenkin olla suoraan määritellysti 
tulosidonnaisia, kuten päivähoitomaksut ovat, jolloin maksujen alentaminen 
tai poistaminen tapahtuisi maksun määräytymisen yhteydessä. 
Nykytilanteessa maksuvapautuksen tai maksualennuksen hakeminen on 
täysin asiakkaan vastuulla eikä mahdollisuudesta juurikaan tiedoteta.  

 
Jatkossa tieto maksuvapautuksen tai -alennuksen mahdollisuudesta ja selkeät 
toimintaohjeet sen hakemiseksi tulisi antaa asiakkaalle viimeistään 
laskutuksen yhteydessä. 

 
Maksujen määräytymisessä tulisi myös noudattaa kohtuullistamisperiaatetta 
monikkoperheissä ja muissa perheissä, joissa on samanaikaisesti useampia 
lapsia aamu- tai iltapäivähoidon piirissä. Aamu- ja iltapäivähoidon maksuihin 
tulisi säätää sisarusalennus helpottamaan monilapsisten perheiden 
taloudellista tilannetta. Lapsiköyhyystutkimuksen mukaan köyhyysriski on 
suurin yksinhuoltajaperheissä, pienten lasten perheissä ja monilapsisissa 
perheissä. 
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Lausunnon keskeinen sisältö: 
 
  Monimuotoiset perheet -verkosto katsoo, että: 
 

- Aamu- ja iltapäivähoidon maksukorotukset ovat kertaluontoisiksi 
korotuksiksi täysin kohtuuttomat, maksut nousevat joiltain osin jopa 
100%. 

- Maksualennuksen tai maksun poistamisen mahdollisuus on 
lähtökohtaisesti hyvä, mutta siitä tiedottaminen on epäonnistunut 

- Maksun tulisi olla vastaavasti tulosidonnainen kuin päivähoitomaksun 
- Alennuksen tai poiston edellytykset tulisi aina selvittää maksun 

määräytymisen yhteydessä 
- Maksussa tulisi olla sisarusalennus tai muu kohtuullistamisperiaate 

monikkoperheiden ja muiden monilapsisten perheiden osalta 
 
Monimuotoiset perheet -verkosto 
 

on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto, johon kuuluvat 
Adoptioperheet ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka 
ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, 
Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nuoret Lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto 
ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. 

 
Verkosto koordinoi Kaikkien perheiden Suomi -hanketta, jonka tehtävänä on kerätä ja 
levittää tietoa monimuotoisten perheiden erityistilanteista. 
 
www.monimuotoisetperheet.fi 

 


